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Onze liefdevolle God en Vader heeft ons Jezus 
gegeven als onze Heiland, als het Brood des le-
vens. Opent daarom geheel uw hart voor het 
Woord van God, opdat u Zijn liefdesroep mag ho-
ren, en Hij avondmaal met u mag houden en u 
met Hem. Blijft uw levensblik houden op de over-
ste Leidsman en Voleinder van uw geloof. Hij 
moet het CENTRUM worden en blijven in de Ge-
meente, Hij moet het Centrum worden van het ge-
reinigde en geheiligde hart, niet de voorganger. 
NIEMAND anders dan Hij mag deze centrale 
plaats innemen. Laat ons daarom Hem èn Zijn 
Woord LIEFHEBBEN en in ons hart plaats maken 
voor deze enorme LIEFDE van onze Vader-God, 
Die door Zijn Woord heen tot ons spreken wil en 
tot ons komt. 
Voordat ik u naar de kern van deze boodschap 
breng, moet ik u eerst voeren naar 1 Johannes 
5:11-12. 
 

Jezus Christus, de 2e Persoon in de God-
heid, ons gegeven tot een Zaligmaker 
“En dit is de getuigenis (Gods), namelijk dat ons 
God het eeuwige leven gegeven heeft; en dit-
zelve leven is in Zijn Zoon. Die de Zoon heeft, 
die heeft het leven; Die de Zoon van God NIET 
heeft, die heeft het leven niet!” (1 Johannes 5:11-12) 

God de Vader heeft ons Zijn Zoon gegeven, de 2e 
Persoon in de Godheid. 1 Deze is vlees geworden 

 
1 In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/leidsman.pdf
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voor u en mij; Hij stierf voor u en mij, Hij ging de 
dood in voor u en mij, Hij stond op uit de doden en 
overwon voor u en mij alle macht van satan, ja, al-
le zonde, die satan in de gehele mensheid heeft 
aangebracht. Hij heeft geheel de wereld in Zich 
met God VERZOEND (2 Korinthe 5:19)! 
Hij heeft zó een Goddelijk TESTAMENT aan ge-
heel de mensheid gegeven. Hij is daarom de 
Redder en niemand anders. Wij hebben Zijn uit-
gestoken, doorboorde hand aan te nemen voor 
onze PERSOONLIJKE REDDING, deze 2e Per-
soon in God, Jezus, het Woord van de Levende 
God! 

• “In Hetzelve (Woord) was het Leven, en het Leven 
was het Licht der mensen.” (Johannes 1:4) 

God, onze Vader, wil ons redden door Jezus 
Christus! Wij worden “WEDERGEBOREN niet uit 

 
onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)” 
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide che-
rubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten wor-
den gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide che-
rubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in 
Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Va-
der en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het 
Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij 
is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 Perso-
nen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van 
de 3 Openbaringsvormen van God, te weten: 

• de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader 

• de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon 

• de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest. 
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. 
(noot AK) 
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vergankelijk, maar uit (het) onvergankelijk zaad: 
door het levende en eeuwig blijvende Woord Van 
God” (1 Petrus 1:23) 
Wij worden niet gered door de Vader, óók niet 
door de Heilige Geest; wij worden gered door de 
Zoon: Jezus, Jezus, Jezus! Door het Woord van 
de Levende God! Halleluja! Hij is voor ons HET 
LEVEN en DE VOLHEID VAN LEVEN. Ik wil 
hiermee de Doop in de Heilige Geest niet kleine-
ren; o, neen! Hij is nodig! De Heilige Geest is ge-
weldig! Maar Gods Heilige Geest wil onder ons 
NIETS anders zijn, dan de Proclamator (= Bekend-
maker) van Het Woord! Hij wil INWONEND in ons 
LICHAAM dit Woord in ons inbouwen, ons zó lei-
dend in alle Waarheid (Johannes 16:13). Hij wil dit 
Woord van de levende God in ons hart en in ons 
verstand schrijven (Hebreeën 10:16). Nogmaals: de 
Geest van God wil inwoning maken in ons LI-
CHAAM (1 Korinthe 6:19), en inwonend in ons li-
chaam ons leven en onze innerlijke mens, ons 
hart, ons willen en denken leiden in alle Waar-
heid, in dit Woord. Dan is dit Woord voor ons 
scheppend, herscheppend. En dit kan Hij, omdat 
Hij voor ons mens is geworden en alles voor ons 
op Golgotha heeft volbracht. 
Laat de Geest van God in ons een (ge)willig DIS-
CIPEL vinden om ons te kunnen leiden in dit 
Woord van God, inwaarts in het leven en in vol-
heid van leven. Dit niet alleen; de Geest van God 
wil – na ons inwaarts geleid hebbende in dit 
Woord – ons ook GEBRUIKEN als een INSTRU-
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MENT om dit Woord aan anderen te proclame-
ren. Nogmaals: De Geest van God is de PRO-
CLAMATOR van dit Woord en niemand anders. 
Anders gezegd: “Het Woord is het Zwaard van de 
Heilige Geest!” (Efeze 6:17). Inwonend in ons ge-
bruikt Hij ons als een instrument om de Bood-
schap die Hij in ons aanbrengt te vertolken, om 
aan de mensen het Evangelie te brengen, opdat 
de GEHELE WERELD moge weten, dat Jezus 
Christus voor een ieder mens is gestorven en 
opgestaan en dat God wil dat ALLE mensen zalig 
worden door aanneming van (door de kennis van) 
de waarheid in Jezus Christus (1 Timotheüs 2:4). Hij 
wil dat ALLE mensen zalig worden, geen één uit-
gezonderd. Hij wil dat ALLEN komen tot de ver-
lossing door belijdenis van zonden en aanneming 
van het dierbare Woord omtrent het offer van Gol-
gotha als onze persoonlijke redding. 
Ieder mens moet weten, dat Jezus ons gegeven 
is als een Here tot het LEVEN; ieder mens moet 
komen tot de claim van Golgotha! Golgotha is uit 
GENADE voor ieder mens tot een claim gewor-
den, omdat men – door het Evangelie – weet dat 
God onze Vader de mens alzo LIEFHEEFT dat Hij 
Zijn Zoon GEGEVEN heeft en dat het Lam van 
God ALLES voor ons heeft volbracht! 
Deze CLAIM, diep in het hart, is uw en mijn red-
ding! Deze claim doet ons – bij oprechte bekering 
– WEDERGEBOREN worden en INGAAN in het 
Koninkrijk van God! En de Geest van God wordt 
ons daartoe gegeven als een GELEIDER in dit 
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dierbare Woord van God en als de PROCLAMA-
TOR van dit Woord aan anderen. 
 

Als wij, gedoopt zijnde in de Heilige Geest, 
tegen het Woord van God frauderen 
Nogmaals: Gods Geest is de Proclamator van het 
Woord. Hij schenkt Gods kinderen (geestes-) GA-
VEN, openbaringen van Hemzelf door Zijn instru-
menten heen, om dit wonder van Gods liefde be-
kend te maken aan de mensen, aan alle mensen. 
Laat ons daarom, als medearbeiders van God, 
LUISTEREN naar wat de Geest van God te zeg-
gen heeft, opdat Hij dit Woord door ons heen in 
anderen in kan bouwen. En waar Hij dit Woord in 
heeft kunnen bouwen, daar is Hij, de Geest van 
God, almachtig. Daar kan Hij die mens VERVUL-
LEN met Zichzelf en hem/haar GEBRUIKEN in 
Zijn sublieme Vaderliefde, als een SPREEKBUIS 
van het Woord van God. 
Elke arbeider van Gods Geest moet een OVER-
WONNENE zijn van dit Woord; moet door dit 
Woord zijn verlost en vernieuwd. Met andere 
woorden: de HEERLIJKHEID van Jezus moet, 
nadat deze aan ons is geopenbaard, IN ons wor-
den ingebouwd, voordat wij door de Heilige Geest 
deze heerlijkheid aan ANDEREN kunnen meede-
len. Dit Woord moet in het leven van een dienst-
knecht van God de overhand hebben. De mensen 
moeten de liefdesheerschappij van dit Woord in 
diens leven kunnen zien, in diens huisgezin, in 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/Gever-en-Gaven.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/Gever-en-Gaven.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/werkingen.pdf


 

8 8 8 

diens omgang in de Gemeente, in diens omgang 
met anderen buiten de Gemeente, in diens om-
gang met God! Voorgangers, ouderlingen; ja een 
ieder die dit Woord draagt, diens leven moet ook 
door dit Woord zijn gevormd en – laat ons dit nooit 
vergeten – de kern van dit Woord is LIEFDE! Lou-
ter Liefde van God! 
Hij, Die op de troon van het heelal zit, getuigt van 
Zichzelf: “…Leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben 
en nederig van hart!…” (Mattheüs 11:29). Hij wil ons 
even zachtmoedig maken als Hij, even nederig 
van hart als Hij, even LIEFDEVOL als Hij! Innerlijk 
en uiterlijk moet dit Woord aan de gelovige – en 
zeker aan de arbeider Gods – volbracht worden. 
Hoe vaak komt het voor dat de proclamatie van 
het Woord door de dienstknecht van God ge-
scheiden wordt van deze Vrucht van de Geest! 
De Schrift bewijst dat dit ontstellende feit kan ge-
beuren; namelijk dat de mens, gedoopt zijnde met 
Gods Geest, gebruikt wordt door die Geest, maar 
dat die mens in zijn leven FRAUDEERT tegen het 
dierbare Woord van God! Laat ons daartoe gaan 
naar 1 Korinthe 13:1-3, 

• “Al ware het, dat ik de talen der mensen en der 
engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik 
een klinkend metaal of luidende schel geworden. 
En al ware het dat ik de gave der profetie had, 
en wist al de verborgenheden en al de weten-
schap; en al ware het, dat ik (al) het geloof had, 
zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, 
(luistert:) zo ware ik niets! En al ware het, dat ik 
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al mijn goederen tot onderhoud der armen uit-
deelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam over-
gaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de 
liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid ge-
ven!” 

Soms zijn er vermaningen in Gods Woord, die 
evenzovele uitingen zijn van een Hart VOL LIEF-
DE om Zijn ontspoorde werkers terug te roepen 
tot de getrouwe en hartelijke gehoorzaamheid aan 
Zijn Woord. Tot die vermaningen behoort het bo-
venstaande. 
Elke arbeider Gods moet, net als Paulus, indach-
tig zijn dat zij, velen door het Evangelie tot Chris-
tus gebracht hebbende, niet ZELF verloren gaan 
door innerlijk niet waakzaam genoeg te zijn voor 
de macht van de ZONDE! O, dit is een tragiek, 
een mogelijke tragiek, waar het Woord ons voor 
waarschuwt: het veelvuldig spreken in tongen, het 
profeteren in de Gemeente door de Geest, de 
kennis van “al de verborgenheden en al de weten-
schap” der Schriften tot een wonderlijke leraars-
bediening, de betoning van een wonderwerkend 
GELOOF in de Gemeente; al deze betoningen der 
GAVEN kunnen plaats hebben, zonder dat ons 
hart en leven deelheeft aan de VRUCHT van de 
Geest, aan Zijn LIEFDE, aan de waarachtige wer-
kingen van het Brood des Levens in de innerlijke 
mens. Dit kan wanneer wij de Geest van God be-
droeven (Efeze 4:30), door te zondigen tegen God 
en de naaste, door Hem niet gehoorzaam te zijn. 
Gods Geest – in Zijn lankmoedigheid – woont dan 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/Gever-en-Gaven.pdf
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nòg in ons lichaam, maar ons hart is droog en dor 
door de zonde, omdat het afgescheiden is van 
God (Jesaja 59:2). 

De bovenvermelde teksten vertellen ons dat Gods 
Geest in zo’n toestand, in Zijn lankmoedigheid, 
nog een tijd door zo’n arbeider heen kan werken, 
maar dat al dit werk GEEN NUT, GEEN LOON, 
geeft en dat zo-iemand door de inwonende zonde 
voor God NIETS is: niet in het eeuwige Leven 
staat! Als de zonde niet dadelijk BELEDEN wordt 
en UITGELEVERD aan Jezus, dan kan ze zich 
nestelen in de diepten van ons hart en een ver-
harding van ons geweten teweegbrengen. In zo’n 
verduisterde toestand kan de mens niet meer 
recht onderscheiden wat van de Heilige Geest 
komt en wat komt van een onreine “vrome geest” 
en gaat hij van lieverlee behoren tot de gruwelijke 
groepering van de “verborgen-heid der ongerech-
tigheid” (2 Thessalonicensen 2:7; Mattheüs 7:15-23). 

Recapitulerend komen wij wederom tot de conclu-
sie, dat ONZE ZALIGHEID niet is in God de Va-
der, niet is in de Heilige Geest, maar dat ONZE 
ZALIGHEID is in de Zoon, in het Woord van God. 
Dit Woord moet in ons geworden! Wij moeten een 
kind van het Woord zijn. Diep in ons hart moet het 
stempel gedrukt zijn van de Almachtige: Zijn Ver-
lossend, Reinigend, Heiligend Woord, dat ons 
leidt in de VOLMAAKTE LIEFDE Gods, dat het 
kenmerk moet zijn van elke discipel van Jezus 
(Johannes 13:35)! 
 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ongerechtigheid.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ongerechtigheid.pdf
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Gods Woord voor de laatste dagen, 
waardoor Gods verborgenheid wordt 
geopenbaard. 
Welnu, vrienden, God heeft een WOORD voor de 
laatste dagen. En wij zijn kinderen van de laatste 
dagen. Hij wil dat de Gemeente van de laatste tijd 
wordt toebereid om te kunnen ingaan in de brui-
loftszaal van het Lam; Hij wil, dat de Gemeente 
van de laatste dagen wordt gevormd tot een 
Bruidsgemeente! Hij wil bruiloft vieren! Hij is de 
Bruidegom, rein en heilig. 
Machtige engelenheiren dienen Hem met een prij-
zend: “Heilig, heilig, heilig is de Here, de Almach-
tige”. Hij zit op de troon van het heelal. En Die op 
de troon zit wil de Bruidegom zijn van Zijn Ge-
meente! In welk een hoedanige staat moet de 
Gemeente niet zijn om BRUID te kunnen zijn 
van de Allerhoogste? Om in diepe gemeenschap 
te kunnen treden met deze Bruidegom des he-
mels? Dit is de boodschap van de laatste dagen! 
Het is Gods Geest Die ons heden dringt: “Bereidt 
u voor op de grote Bruiloft van het Lam!” Laat 
u reinigen en heiligen door het wonderbare Woord 
van God om waardig te zijn om in te kunnen gaan 
in de Bruiloftszaal van de Almachtige God! 
Vrienden, als de Bruiloft van het Lam daar is, dan 
is er een definitieve scheiding tussen hen die in-
waarts gaan tot de Bruiloft en degenen onder 
Gods kinderen, die er buiten blijven (Mattheüs 25:1- 

13 = de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden – AK). Al-

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/heiligmaking.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/scheidingen.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
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thans in Gods handelwijze jegens Zijn kinderen. 
Alle Bruiloftgangers zal Hij bewaren voor de Gro-
te Verdrukking, maar diegenen die er buiten blij-
ven zullen moeten gaan door deze Grote Verdruk-
king heen en hun getuigenis moeten bekopen met 
hun eigen martelaarsbloed (Openbaring 7:9-17 + 12:1-

8). 

Zij die in mogen gaan tot de Bruiloft van het Lam 
zullen dàn en voortaan een FEEST, een enorm 
geestelijk feest mogen vieren met de Hemelbrui-
degom! 
In een betrekkelijk korte tijd moet het Woord van 
God, voor de laatste dagen, deze Bruidsgemeente 
vormen uit de Gemeenten en de huidige wereld! U 
begrijpt dat satan en diens machten ALLES in het 
werk zullen stellen om zulk een Woord tegen te 
werken, opdat het geen ingang zal hebben in de 
harten der mensenkinderen. Het Boek Openbaring 
vertelt ons dan ook van een ZEVENVOUDIGE, dit 
is een perfecte VERZEGELING van dit Woord 
van God voor deze laatste dagen. Een verzege-
ling die het Lam van God, Die al de werken van de 
duivel moet verbreken (1 Johannes 3:8), één voor 
één open zal moeten breken! Dan zal het geheel 
geopende Woord van God voor deze laatste da-
gen door Gods kinderen worden ontvangen, en 
kunnen dezen erdoor worden geleid in Gods vol-
maakte zaligheid voor de laatste dagen, die eerst 
voor hen verborgen was (Openbaring 10:7). 

• “En ik zag in de rechterhand van Degene, Die op 
de troon zat, een boek, geschreven van binnen 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring7.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring12.pdf
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2020/10/12/openbaring-22-vers-1-t-m-21-gratis-uitleg/
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring10.pdf
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en van buiten, verzegeld met 7 zegels. En ik zag 
een sterke engel, uitroepende met een grote 
stem: Wie is waardig het boek te openen en zijn 
zegels open te breken? En niemand in de he-
mel, noch op de aarde, noch onder de aarde, 
kon het boek openen, noch hetzelve inzien. En 
ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden 
was, om dat boek te openen en te lezen, noch 
hetzelve in te zien. En één van de ouderlingen 
zei tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit de 
stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft over-
wonnen, om het boek te openen, en zijn 7 ze-
gels open te breken.” (Openbaring 5:1-5) 

Wij zien hier in dit hemels tafereel een BOEKROL. 
Deze Boekrol bevat het Woord van de Levende 
God voor de mensheid, en in het bijzonder voor 
de mensheid van DE LAATSTE DAGEN. In dit 
Boek spreekt God Zijn Liefde uit voor de mens-
heid, Zijn begeerte naar haar en spreekt Hij over 
Zijn nog VERBORGEN WIL voor de laatste da-
gen, die VERVULD moet worden in deze laatste 
tijd. En u weet, er schort God niet veel tijd meer 
om deze “verborgenheid te vervullen”. 
Dit Woord van God voor de laatste dagen is VER-
ZEGELD met 7 zegels! Het is voor de mensheid 
een GESLOTEN zaak, een verborgenheid! Het 
is satan, de tegenstander, die de harten van de 
mensen GESLOTEN houdt voor Gods LIEFDE-
WIL voor de laatste dagen, omdat hij die harten 
vult met ZONDE, met werelds- en aardsgezind-
heid! Alzo maakt hij die harten ONBEVATTELIJK 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring5.pdf
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voor de hemelse roeping van de Gemeente van 
God in deze laatste dagen. 
God wil Zijn Gemeente Zijn Liefde-wil, en Zijn 
wonderlijk voornemen met haar, gedurende de 
laatste dagen bekend maken; namelijk: haar 
DEELNAME geven aan de Bruiloft van het Lam 
(Openbaring 19:6-9). Hij wil haar – door het Woord – 
op zodanige wijze REINIGEN, dat zij WAARDIG 
WORDT een Bruid te zijn voor haar Hemelse 
Bruidegom: even zondeloos, even vlekkeloos, 
even rimpelloos, even heilig, even onberispelijk, 
even liefdevol en heerlijk als Hij (Efeze 5:27)! 
Alzo is Gods wil voor de laatste dagen: Hij wil, als 
Hij wederkomt, een STERKE kerk hebben, een 
Gemeente als een rots in de branding, een Ge-
meente waarin Gods Heerlijkheid door de wereld 
GEZIEN wordt, kortom een Bruidsgemeente, 
waarin niet alleen Zijn VOLLE VICTORIE over sa-
tan en zonde wordt gezien, maar waarin ook Zijn 
heerlijke LIEFDE en de VOLLE Kracht van de 
Heilige Geest geopenbaard wordt: een Gemeen-
te, waar het WOORD Zijn VOLLE WASDOM in 
heeft ontplooid te midden van een wereld, die zich 
haast naar haar uiterste ongerechtigheid en anti-
christelijkheid! 
Vrienden, God wil alzo WONING maken in ons 
hart en leven. Jezus wil u – door Zijn dood en op-
standing – mede tot zo’n HEILIGE TEMPEL in de 
Geest maken; ja, de VOLLE Heerlijkheid van 
God over Zijn Bruidsgemeente doen opgaan. 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring19.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tempel.pdf
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• “Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt en 
de Heerlijkheid des Heeren gaat over u op. 
Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken 
en donkerheid de volken, doch over u zal de 
Heere opgaan en Zijn Heerlijkheid zal over u 
GEZIEN WORDEN. En de heidenen zullen tot 
uw licht gaan en koningen tot de glans, die u is 
opgegaan.” (Jesaja 60:1-3) 

Hier wordt gesproken over de Bruid des Heeren, 
het “Nieuwe Jeruzalem” (Openbaring 21:9), als zij – 
nog op deze oude aarde – GEVORMD wordt tot 
een INSTRUMENT voor de wereldomvattende 
Spade-Regen-Opwekking! 
De Boodschap voor de laatste dagen is er daarom 
één van TOTALE HEILIGING en VOLMAKING 
door het Woord van de levende God! Een bood-
schap die nu nog belachelijk is voor velen, omdat 
die harten nu nog als rotsgrond er tegenover 
staan, vervuld als die zijn met AARDSE en WE-
RELDSE belangen en… ZONDE! 
Het is de Boodschap tot de vorming – hier op aar-
de – van een Gemeente die volkomen gelijkvor-
mig moet worden gemaakt aan haar Bruidegom 
(Lukas 6:40), een Gemeente van heilanden / verlos-
sers Gods (Obadja 1:21), even LIEFDEVOL en 
KRACHTDADIG als Hij. 
Nimmer kan een mens Woord van God worden, 
want deze is de 2de Persoon in de Godheid, maar 
hij kan VERVULD zijn van dat Woord, DRAGER 
zijn van dat Woord in de volste zin van het woord: 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/jeruzalem.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring21.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/heiligmaking.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/volmaaktheid.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/lukas.pdf
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even NEDERIG, even ZACHTMOEDIG als Jezus, 
net zo door de minste te benaderen als Hij! 
Welnu, deze boodschap ketst nu nog tegen rots-
harten! Harten, die nu nog gebonden zijn aan vele 
dingen. Dikwijls schaamt men zich nog om zonden 
tegen de broederschap uit het leven te bannen; 
dikwijls is het enorm moeilijk om zonden tegen 
broederliefde aan elkander te belijden. Door hoe 
velen wordt er daartoe nog in de Gemeente ge-
leefd naar WERELDSE ZIN en zijn AARDSE BE-
LANGEN in veler harten nog van doorslaggeven-
de aard! Satan heeft zó de Gemeente veelal nog 
gebonden met een 7-voudige BINDING! 
Maar Jezus wil u leiden naar Zijn leven, naar een 
leven in geestelijke overvloed, naar een leven in 
de Heerlijkheid Gods hier op aarde! Jezus zal 
Zijn Gemeente van de laatste dagen VOLKOMEN 
BEVRIJDEN van deze 7-voudige binding! 

• “En ik zag en ziet, in het midden van de troon, 
en van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens), en in 
het midden van de ouderlingen, een Lam, 
staande als geslacht, hebbende 7 hoorns en 7 
ogen; dewelke zijn de 7 Geesten Gods, die uit-
gezonden zijn in alle landen. En Het (Lam) kwam 
en heeft het Boek genomen uit de rechterhand 
van Degene, Die op de troon zat. En als Het 
(Lam) dat Boek genomen had, vielen de 4 dieren 
en de 24 ouderlingen voor het Lam neer, heb-
bende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol 
reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. 
En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/geestengods.pdf
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waardig dat boek te nemen en zijn zegels te 
openen; want Gij zijt geslacht en hebt ons Gode 
gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal 
en volk en natie; en Gij hebt ons voor onze God 
gemaakt tot koningen en priesters; en wij zullen 
als koningen heersen op de aarde.” (Openbaring 

5:6-10) 
O, moge ons hart Hemel-gestemd zijn, in VOLLE 
OVERGAVE en TOEWIJDING dat hemelloflied 
meezingen: “Gij zijt waardig om ons uw VOLLE 
Woord te openen; om alle beletselen in ons – om 
dat VOLLE Woord te ontvangen – weg te nemen; 
alle 7 zegels in ons leven open te breken! Wij zul-
len alle kruisleven, dat hiertoe nodig is, LIJDZAAM 
aanvaarden!” 
Met deze handeling, het verbreken van de 7 ze-
gels, komt het Lam van God ons te hulp, om te 
komen tot het gezegende doel: de vervulling van 
Gods Verborgenheid, de doorwerking tot VOL-
MAKING door het VOLLE Woord van God, tot de 
vorming van de Bruidsgemeente! Met het ver-
breken van de 7 zegels OPENT Hij het Boek / de 
Boekrol, om het ons GEOPEND te kunnen geven 
tot een volledig aanvaarde GEESTELIJKE SPIJ-
ZE! 
Hiertoe moet Hij de 7 zegeloordelen over de we-
reld – en in het bijzonder over Zijn Gemeente – 
laten gaan, opdat de stenen harten door dit kruis-
leven zullen worden veranderd in harten van 
VLEES (Ezechiël 11:19), die dan ontvankelijk zullen 
zijn voor het Woord, dat haar zal bereiden tot Zijn 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring5.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring5.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring6.pdf
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Bruidsgemeente. 
Deze oordelen Gods zullen maken dat Zijn Ge-
meente – en de mensheid van de laatste dagen – 
het Woord van totale reiniging en heiliging en 
volmaking in Christus zullen aanvaarden. Laat 
ons deze oordelen, evenals de hemelbewoners – 
ondanks al het lijden en de pijn die ze zullen bren-
gen in ons eigen leven – TOEJUICHEN, door dat 
Nieuwe Lied met de hemel mee te zingen: “Gij zijt 
waardig om die zegels te openen! Ga Uw gang 
maar, Here! Laat ALLES maar over ons komen, 
als Uw Bruidsgemeente maar spoedig daar kan 
zijn! Leer ons, door al Uw OORDEELSSTORMEN 
heen, alle aardse en wereldse zin los te laten, leer 
ons zo AL onze duisternis aan U uit te leveren, 
opdat Gij Uw Wezensnatuur TEN VOLLE in ons 
en ons leven kunt OPENBAREN!” 
Laat ons zo, geliefden, met al de hemelbewoners, 
Gods OORDEELSSTORMEN, die spoedig in al 
hun hevigheid over ons heen zullen zwiepen, uit 
Zijn liefdevolle handen – in alle lankmoedigheid en 
lijdzaamheid – van God AANVAARDEN! Omdat 
wij weten dat zij een volmaakt werk zullen ver-
richten (Jakobus 1:2-4): zij zullen de VORMING van 
de BRUIDSGEMEENTE in deze korte tijd mogelijk 
maken! God zij ALLE glorie! 
Deze oordeelsstormen zullen ons leren om, in 
overgave in Zijn Verlossershanden, ons los te ma-
ken van alle werelds- en aardsgerichtheid, om on-
ze Verlosser toe te laten in onze karakterzonden 
en gebondenheden van onze diepe geest, in belij-
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denis van onze zonden. 
Zijn Boodschappen, gebracht onder machtige Zal-
vingen, zullen ons overtuigen van onze zonden en 
ons leiden tot een hartgrondige bekering. Oorlo-
gen zullen onze welvaartsafgoden vernietigen; 
hongersnoden zullen ons afleren van onze buik 
een afgod te maken; een steeds zich ontwikkelen-
de macht van de gewelddadige dood zal de af-
goden, door onze botgevierde levenslusten ge-
maakt, vernietigen; en christenvervolgingen zullen 
de gelederen der christenen zuiveren. Steeds, in 
mate, toenemende natuurrampen zullen ons – 
door de vreze des Heren – dichter tot onze Hei-
land, onze Here Jezus Christus, drijven! 
Deze oordelen van God zijn noodzakelijk om in 
deze korte tijd tot het beoogde doel: de Bruids-
Gemeente te komen. Deze GROTE MIDDELEN 
zijn nodig om ons te drijven naar de Enige Red-
der van de mensheid, Jezus Christus, om ons te 
redden van alle mensenwaan, dat alleen hùn Ge-
meente of hùn leer ALLEEN ZALIGMAKEND is. 
Immers, GEEN ENKELE Gemeente, GEEN EN-
KELE leer maakt zalig, dan enkel en alleen de Za-
ligmaker, Die ons in en door Zijn dood en opstan-
ding ZALIGHEID biedt! 
Grote stormen zullen komen en wij zullen erdoor 
beangstigd worden. Maar door alles heen klinkt 
Zijn stem: 

• “Gij zult niet vrezen voor de schrik van de nacht, 
voor de pijl, die overdag vliegt; voor de pestilen-
tie, die in de donkerheid wandelt; voor het ver-
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derf, dat op de middag verwoest.” (Psalm 91:5-6) 
Want… 

• “die in de schuilplaats van de Allerhoogste is ge-
zeten, die zal vernachten in de schaduw van de 
Almachtige.” (Psalm 91:1) 

• “Hij zal u redden van de strik van de vogelvan-
ger, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal 
u (over)dekken met Zijn vlerken en onder Zijn 
vleugels zult gij betrouwen. Zijn Waarheid is een 
rondas en beukelaar (Zijn Woord is u tot een schild)!” 
(Psalm 91:3-4) 

Dan zullen, te midden van die stormen, de rust en 
de vrede van de Here ons hart beheersen en zal 
onze Heiland met vaste hand ons erdoorheen lei-
den en helpen. Dan zal de Here ons hebben ge-
leerd om AARDS BEZIT met losse hand te vatten, 
en ons geheel in te stellen op onze HEMELSE 
ROEPING; dan zal de Here ons hebben geleerd 
ons één te voelen en ons één te weten met de 
WERELD-broederschap in Christus, om elkander 
lief te hebben, zoals Hij ons liefgehad heeft en 
om elkander in Christus te WAARDEREN! 
In één van de conferenties, die ik met andere 
christenleiders mocht meemaken, overviel mij tij-
dens één van de aanbiddingsmomenten een die-
pe deernis (= een sterke ontroering over het leed van de 
medemens) in de Heilige Geest! Er kwam een huil-
bui, een hartontroerend snikken over mij. Ik was 
persoonlijk niet bedroefd, maar het was Gods 
Geest in mij, Die het wèl was. En Hij vertelde mij 
waarom: Al héél gauw en óók Nederland zal wor-
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den gedompeld in een ontzaglijke, diepe rouw! 
Een héél zware tijd zal spoedig ook over ons 
land komen! Ik ervoer de liefdevolle BEZORGD-
HEID van de hemelse Vader over Zijn kinderen, 
Zijn medelevende LIEFDE! Wij moeten ons name-
lijk NIET verharden, maar juist, als de satan over 
ons zal woeden, dichter gaan schuilen bij Hem, 
en in volkomen VERTROUWEN onze Almachtige 
toevlucht aankleven! 
Maar om dit te kunnen doen hebben wij vooreerst 
te “jagen naar de vrede met allen (met een ieder) 
en naar de heiligmaking” (Hebreeën 12:14). Dit zijn 
de twee aangezichten, die Gods verlossing ons 
biedt: ze richt zich tot de medemens en mede-
christen: “Vrede met elkaar” en ze richt zich tot 
God: “Heiligmaking”. Maakt het in orde met de 
mensen, maakt het in orde met God! 
 

Als de zegels zijn geopend, als Gods oorde-
len hun werk hebben gedaan… 
“En ik zag een andere sterke Engel, afkomen van 
de hemel, die bekleed was met een wolk; en een 
regenboog was boven Zijn hoofd; en Zijn aange-
zicht was als de zon, en Zijn voeten waren als pi-
laren van vuur (vergelijk Openbaring 1:12-15). En Hij 
had in Zijn hand een Boekske, dat GEOPEND 
was (van de 7 zegels ontdaan!); en Hij zette Zijn rech-
tervoet op de zee en de linker op de aarde. En Hij 
riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw 
brult; en als Hij geroepen had, spraken de 7 don-

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/heiligmaking.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring1.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/donderslagen.pdf
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derslagen hun stemmen.” (Openbaring 10:1-3) 

Hier hebt u de Heilige Geest in Zijn functie van 
PROCLAMATOR van het Woord, met het dan ge-
opende Woord van God voor de laatste dagen. 
En Hij brult als een leeuw! Welnu, vrienden, een 
leeuw brult alleen als hij zeker is van zijn overwin-
ning, als de buit in zijn ogen binnen is, als hij al 
zeker is van zijn buit. Nu is veler hart bereid om 
dat Woord van VOLMAAKTE HEILIGMAKING en 
Volmaking in Christus uit Zijn hand te aanvaar-
den en kan de Gemeente – van dit Woord verza-
digd zijnde – groeien naar haar VERVOLMAKING 
hier op aarde, naar haar BRUIDSCHAP. 
Als hij (de sterke Engel uit Openbaring 10:1) heeft ge-
bruld, deden de 7 DONDERSLAGEN hun verslag. 
Een donderende stem is de stem van God (Job 

37:4-5; 40:4) of een stem in de volle kracht van God. 
Deze 7 donderslagen zijn de 7000 knechten 
Gods, die hun knie niet gebogen hebben voor de 
Baäl, de wereld-god van de laatste dagen (1 Konin-

gen 19:18). Dezen hebben tot in de diepten van hun 
hart de WACHT getrouwelijk waargenomen voor 
de troon van de almachtige God. Als de Leeuw 
van Juda – in en door de Heilige Geest – Zijn vic-
torie brult, vormen zij als het ware 7 KLANKBOR-
DEN, die het gebrul van de Leeuw van Juda door-
gaven aan Zijn Gemeente met een heerlijk: 

• “Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit Hem te-
gemoet!” (Mattheüs 25:6b). 

Dit krachtige Woord van God siddert door tot alle 
slapende harten van Gods Gemeente en doet 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/donderslagen.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring10.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring10.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/job.pdf
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haar inderhaast zich (toe)bereiden voor het BRUI-
LOFTSFEEST, dit Feest aller feesten. Zo her-
nieuwt zich het élan van de christenscharen en 
kan het Vuur van de Liefde Gods weer hoog 
gaan branden bij velen; helaas niet bij allen. En zij 
die zich (toe)bereid hebben gaan met hun bran-
dende lampen en bruiloftsgewaden binnen tot dat 
Goddelijk Bruiloftsfeest (Openbaring 19:6-9; Matthe-

us 25:10). 

Zo zal God Zijn doel bereiken om, in de betrekke-
lijk korte tijd die ons nu nog rest, uit de Gemeen-
ten die er nu zijn, en uit de huidige wereld, een 
BRUIDSGEMEENTE te bouwen, die in kan gaan 
in de VREUGDE van de Bruiloft van het Lam! 
Met VREUGDE zullen wij dan het Woord, dat 
eerst Gods VERBORGENHEID was, eten en er-
van verzadigd worden, om in deze verzadigde 
staat de grote WERELDWIJDE Spade-Regen-
Opwekking in Zijn Naam te kunnen leiden, tot de 
uitersten der aarde zal zijn bereikt. 
• “En de stem, die ik gehoord had uit de hemel, 

sprak wederom met mij en zei: Ga heen, neem 
het Boekske, dat geopend en in de hand van de 
Engel is, die op de zee en op de aarde staat. En 
ik ging heen tot de Engel, zeggende tot Hem: 
Geef mij dat Boekske. En Hij zei tot mij: Neem 
dat en eet het op; en het zal uw buik bitter ma-
ken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honig. 
En ik nam dat Boekske uit de hand van de Engel 
en ik at dat op; en het was in mijn mond zoet als 
honig, en als ik het gegeten had, werd mijn buik 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring19.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen-ebookA6.pdf
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bitter. En Hij zei tot mij: gij moet wederom pro-
feteren voor vele volken, en natiën, en talen 
en koningen.” (Openbaring 10:8-11) 

Deze Geest van de laatste grote SPADE-REGEN-
OPWEKKING, die dan door zal breken, wordt 
heerlijk weergegeven in het laatste gedeelte van 
Gods laatste Bijbelboek. 
• “En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die 

het hoort zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; 
en die wil, neme het Water des Levens om niet!” 
(Openbaring 22:17) 

Als de Bruid des Heren zo door de Geest is wak-
ker gemaakt en door het EEUWIGE Woord is ge-
leid in Zijn Volmaakte Liefde en Kracht, zal ze in 
de hand van de Geest een wonderbaar instrument 
zijn, die tot deze antichristelijke wereld zal zeggen: 
“Kom”! En allen die door dit Woord tot NIEUW 
LEVEN zijn gewekt, zeggen op hun beurt weer tot 
anderen: “Kom”! Zo zal een machtige OPWEK-
KING in de laatste dagen zich allerwegen baan 
breken, ondanks alle tegenstand van een dan 
heersende antichristelijke geest. Dan zal Gods 
volle victorie in deze wereld van het MIDDER-
NACHTELIJKE UUR ten volle worden geopen-
baard! 
God zij alle, alle glorie! 
 

E. van den Worm 
 

Enigszins bewerkt door A. Klein 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring10.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring22.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/lukas.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/lukas.pdf
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Jezus is bij mij 

als de zon in het westen daalt 
 

Jezus is bij mij als de zon in ‘t Westen daalt, 
En ook des nachts is Hij mij nabij; 
Tot de eeuw’ge morgen aanbreekt op deez’ donk’re aard, 
Altijd blijft mijn Heiland dicht, dicht aan mijn zij. 
 

KOOR: 
Jezus, mijn Heiland, blijf nabij mij ‘t allen tijd; 
Dan slechts ben ‘k veilig, als Gij met mij zijt. 
 

Niemand als Jezus geeft mij zoveel zielevreugd, 
Wit als de sneeuwvlok maakt Hij eens mijn kleed; 
Dies zal ‘k in de schaduw Zijner vleug’len rustig gaan, 
Tot ‘k in ‘s hemels zalen d’aardse smart vergeet. 
 

Kom, blijde morgen! dag van grote vreugd’ en rust, 
Dag van Zijn kroning, als deez’ aarde juicht! 
Kom, o Morgensterre! blinkende met volle pracht, 
Als voor mijn Verlosser alle knie zich buigt. 
 

Johannes de Heer, lied 829 


